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 STRAKONICKÝ MĚSÍČNÍK

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Zdar, životodárná vodo

Aprílové počasí si s námi nadále 
hraje, přesto už nás chvílemi vybízí, 
abychom neseděli doma a nenaplňo-

vali pranostiku „ještě tam budem“, 
ale naopak vyrazili někam do přírody. 
Taky proč by ne, když se jaro probudi-
lo, a  my máme tolik možností, jak se 
turisticky či snad sportovně vyžít.

Na přelomu dubna a května se postup-
ně napříč celou Českou republikou zaha-
juje jedna z nejpopulárnějších sportovních 
aktivit u nás, která svou historii začala 
teprve psát až ve druhé polovině devate-
náctého století, kdy byl před sto padesáti 
lety založen první takový klub v  Evropě. 
Jedná se o vodní turistiku, chcete-li vo-
dáctví jako takové, i když tehdy to zahrno-
valo především kanoistiku. Jak přibližuje 
Wikipedie, kanoistika znamená sjíždění 
vodních toků, v naprosté většině mírných 
až středně tekoucích, ale nově i jízdu po 
vodních hladinách (vzhledem k vnitro-
zemské poloze naší země), a to jak na 
kanoi, kajaku, pramici či raftu.

„Ve třinácti letech jsem začala chodit 
do vodáka, který vedl náš Láďa Beták, 
který nás naučil nejen morseovku, uzly, 
ale také různé hry v přírodě,“ vzpomí-
ná nejen strakonická rodačka a aktivní 
vodačka Jana Chládková (*1943), které 
nikdo jinak neřekne, než Hanka. „Prvně 
na vodu jsem ale jela až v prvním roční-
ku na gymnáziu, kam nás vzal náš pro-
fesor tělesné výchovy se staršími stu-
denty na čtrnáctidenní putovní tábor. 

Strakonické muzeum začíná přícho-
dem jarních měsíců v plném proudu 
realizovat různé kulturní projekty, které 
by návštěvníkům mohly dozajista přinést 
nové, interesantní informace, ale i příjem-
né zážitky. Článek Vás seznámí také se 
základními atributy našeho strakonického 
muzea, neboť jen málokdo zná kupří-
kladu stálé expozice, kterými se může 
muzeum pyšnit nebo třeba jeho počátky 
a  průběh vzniku. 

Muzeum středního Pootaví Strakonice 
je příspěvkovou organizací Jihočeského 
kraje. Sídlí v areálu strakonického  hradu

pokračování na straně 4



2 ROZHOVOR

Tento rozhovor jsme pro Vás připravili se Štěpánem Rudou, majitelem hospůdky U Štěpána. Tento podnik se proslavil v pořadu Ano, šéfe, kde získal 
nálepku se třemi hvězdami, tedy nejvyšším možným počtem. Sám Zdeněk Pohlreich, jenž pořadem provází, při natáčení pronesl, že hospůdka U Štěpá-
na je nejlepší hospoda, ve které kdy se štábem byli. Hospůdka nabízí především speciality z hovězího masa chovaného na biofarmě, přičemž specialitou 

jsou stále oblíbenější steaky. Sám jsem hospůdku U Štěpána navštívil dvakrát a mohu vřele doporučit.

Jak dlouho vaše hospůdka U Štěpá-
na funguje a co bylo podnětem k  za-
ložení podniku?

Hospůdku jsme otevírali 
v  červnu 2008, měsíc po té, co se 
nám narodila dcera Zdenička.  Na 
naší biofarmě se nacházela stará 
nevyužitá stodola, kterou jsme se 
rozhodli přestavět na hospůdku. 
Hostům poskytujeme stravování 
přímo na farmě a nabízíme jim 
maso přímo z našeho BIO chovu.

Po natáčení Ano, šéfe se Vaše re-
staurace proslavila po celé České re-
publice. Jak jste si zvykli na skuteč-

nost, že jste s manželkou tak známí, 
pro mnoho lidí až slavní?

Moc nás těší, že nás lidé 
poznávají a vracejí se k nám 
do hospůdky, což je pro nás to 
nejdůležitější. Nicméně slavní se 
rozhodně necítíme.

Rozhodnutí přihlásit se do 
pořadu Ano, šéfe zřejmě hodnotíte 
kladně. Co si ovšem myslíte 
o osobnosti, jakou je Zdeněk 
Pohlreich, jenž se občas svými 

výroky těší kontroverzi? Jste stále 
v kontaktu?

S pořadem Ano, šéfe jsme 

dokázali udělat další kroky 
dopředu, můžeme dnes říci, 
správným směrem. Zdeněk 
Pohlreich nám dal spoustu 
dobrých rad do života, a to 
hlavně do podnikání. Vštípil nám 
do hlavy nemyslet si, že vše 
zvládneme sami bez pomoci. 
Díky němu se nebojíme předat 
naši práci i na ostatní a dokázat 
se na ně spolehnout. Na jeho 
radu jsme vytvořili správný tým 
a už se nebojíme ocenit svoji 
kvalitu. Zdeňka si vážíme za jeho 
upřímnost, za to jak nám pomohl 
a stále pomáhá.

Jak je obtížné naplnit očekávání 
hostů? 

Naplnit očekávání hostů je 
pro nás z těch nejobtížnějších 
a nejstěžejnějších věcí. 
Samozřejmě, že kritika není jen 
pozitivní. Z negativní kritiky, která 
dává smysl, se snažíme ponaučit, 
protože víme, že zpětná vazba je 
hnací motor naší hospůdky.

Vy osobně máte na starosti už „pou-
ze“ chod podniku nebo se kuchyně 
ještě nestala pro Vás zapovězeným 
místem? Diváci si Vás v kuchyni moc 
dobře pamatují.

Díky tomu, že v hospůdce mám 
právě kolegy, na které se mohu 
spolehnout, tak mám čas na to 

sledovat trendy vaření. Čtu knížky, 
setkávám se se zajímavými lidmi, 
kteří mi předávají nové možnosti 
a způsoby vaření. Tím ženeme 
naši kuchyni dál, a to mě baví 
a  naplňuje.

Je známo, že se k Vám lidé rádi 
vrací i kvůli krásné šumavské příro-
dě, když teď nebudeme brát v potaz 
neoddiskutovatelnou kvalitu vaší 
gastronomie.

Moc dobře si krásu šumavské 
přírody uvědomujeme. Poloha pro 
hospůdku je skutečně ideální.  

Koho z české a světové gastrono-

mie obdivujete?

Vážím si všech českých 
i světových kuchařů, kteří 
dělají svoji práci s nadšením 
a  odhodláním být stále lepší.

Jak se Vám a Vaší rodině daří? Máte 
nějaké plány do budoucna?

Máme šťastnou rodinu. Nedávno 
se nám narodil další přírůstek, 
moc jsme se těšili. Jinak na 
celý březen jsme uzavřeli naši 
restauraci, protože u nás probíhá 
kompletní rekonstrukce kuchyně 
a revitalizace restaurace, a to až 
do začátku dubna. Chceme našim 
hostům nabídnout ještě lepší 
zážitek z návštěvy naší hospůdky.

Zdeňka si vážíme za jeho upřímnost, za to jak nám pomohl a stále 
pomáhá, mluví o respektovaném katovi českých kuchyní, Štěpán Ruda.

Roman Škoda



3INZERCE

Bezděkovská 30
386 01   STRAKONICE
olympia@strakonice.cz

383 325 701

Nyní v naší nabídce!!!

Kopírování A3, A4

Skenování

Laminování A3, A4

Výroba razítek

Velkoformátový tisk

20 % 

Kroužková vazba

sleva na služby

Bezděkovská 30

386 01   STRAKONICE
olympia@strakonice.cz

383 325 701



4 TÉMA MĚSÍCE

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Sídlí v areálu strakonického hradu, jenž 
patří k nejstarším a nejrozsáhlejším v  Če-
chách. V roce 1995 jej Ministerstvo kultu-
ry prohlásilo za národní kulturní památku.

Historické střípky muzea

Strakonické muzeum bylo založeno 
v  roce 1894. Podnětem onoho založení 
se stalo pořádání Českoslovanské náro-
dopisné výstavy v Praze v roce 1895. Od 
roku 1923 neslo v názvu jméno okresního 
školního inspektora Jana Dyka, který se 
zasloužil o jeho rozvoj a poválečné obno-
vení činnosti. Do areálu hradu bylo muze-
um po četném stěhování umístěno v roce 
1936 a pro veřejnost byly sbírky otevřeny 
v květnu 1937 u příležitosti návštěvy pre-
zidenta Edvarda Beneše.

Nepříznivě zasáhla do života muzea 
druhá světová válka, kdy byla činnost 
zcela zastavena. Rozhodnutím Krajského 
národního výboru v Českých Budějovicích 
z března 1951 získalo původně městské 
muzeum charakter okresního muzea a v 
roce 1953 bylo přejmenováno na Okres-
ní vlastivědné muzeum ve Strakonicích. 
Jeho zřizovatelem se stal Okresní národní 

výbor Strakonice. Důležitým mezníkem 
muzea byl rok 1955, kdy bylo 1. ledna 
odděleno od archivu. V roce 1967 dostá-
vá svůj současný název Muzeum střední-
ho Pootaví. S  reformou veřejné správy se 

od 1. ledna 2003 stává krajským muze-
em, jehož zřizovatelem je Jihočeský kraj.

Expozice muzea

Expozice, jež jsou povětšině hlavním 
cílem po právu zvědavých návštěvníků, 
jsou umístěny v hradním paláci v   jižní 

části hradu. V jedenácti sálech je ná-
vštěvníkům představena historie regi-
onu od pravěku až po druhou polovinu 
20. století. Z období pravěku si můžete 
prohlédnout například keramiku z roz-
sáhlého pohřebiště u Přešťovic. Středo-
věk se soustředí na expozice zachycující 
období od první písemné zmínky města 
až po počátek 16. století. Velice zajíma-
vé je například připomenutí husitských 
dob. V Malém rytířském sálu si můžete 
prohlédnout dobová platidla nebo i ku-
lovnice z 18. století. Naopak ve Velkém 
rytířském sálu naleznete expozice před-
kládající obraz společenského a kultur-
ního života ve městě druhé poloviny 19. 

století, odkaz na slavné osobnosti spojené 
se Strakonicemi, dokumenty, které zachy-
cují historii našeho školství od roku 1774 
až do současnosti nebo také řemeslnou 
výrobu na Strakonicku. Mimořádné jsou 
expozice dud a dudáctví v Čechách, mo-
tocykly a další exponáty legendární znač-
ky ČZ či další expozice, jež připomínají 
Rožmberky a  Řád maltézských rytířů na 
Strakonicku. 

Lákadlem je samozřejmě vyhlídková 
hradní věž Rumpál, kapitulní síň s ambi-
tem a dochovanými nástěnnými malbami 
ze 14. a 15. století, nově zrekonstruovaná 
černá kuchyně a také národní kulturní 
památka středověkého vodního mlýna v 
Hoslovicích s funkčním mlecím zařízením 
a novou etnografickou expozicí Ze života 
šumavského Podlesí. 

Akce

16. března byla zorganizována vernisáž 
velikonoční výstavy s názvem Velikonoč-
ní příběh do kapitulní síně strakonického 
hradu a například 1. dubna byla jistá 
vernisáž věnovaná řece Otavě a jejímu 

bohatství… Na samotné výstavy se 
můžete přijít podívat do 10. dubna, resp. 
29. května. V květnu se můžete těšit na 
přehlídku prací žáků ZUŠ Strakonice, a 
sice výtvarného oboru nebo na Den ote-
vřených dveří. 

Výzva

Dále se na vás strakonické muzeum 
obrací s výzvou ke spolupráci na téma 
první světové války, jejíž významné ju-
bileum, 100 let od konce války, si bude 
Česká republika připomínat v roce 2018. 
Uchováváte-li v  rodině jakékoli vzpomínky 
na útrapy tohoto válečného konfliktu, na 
aktivní zapojení Vašich blízkých příbuz-
ných i známých, máte-li doma jakoukoli 
pozůstalost, památku, deník nebo před-
mět, které se přímo vztahují k válečným 
letům 1914 - 1918, obraťte se s důvěrou 
na odborné pracovníky Muzea středního 
Pootaví.

Muzeum se těší na Vaši návštěvu či 
veškeré kontaktní vazby, jež dokáží stmelit 
příjemnou, historickou náladu, dnes snad 
až místy opomíjenou.

Zpracoval Roman Škoda
zdroj: www.muzeum-st.cz

pokračování z titulní strany
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Tichá a spořivá, to je kombinovaná 
chladnička LIEBHERR CU 3515

SmartFrost, FrostSafe 
a  VarioSpace, 
těmito systémy se 
chladnička chlubí. 

Že nevíte o  co se jedná? 
Přijďte se podívat na 
prodejnu, kde vám vše 
ochotně vysvětlí.

V měsíci dubnu máte 
navíc jedinečnou mož-
nost v Elektro Němec 
– Němcová získat tuto 
chladničku se slevou 
3  000Kč a  zárukou 5 let.
Původní cena 17 990Kč, 
akční cena na měsíc 
duben 14 990Kč.

ČOKOLÁDOVÝ dort vyrobený z 80% 
čokolády, CHEESCAKE s přelivem z 
lesního ovoce a  MRKVOVÝ dort.
Dorty jsou vyráběny v chráněné dílně 
v  Drahonicích - Pražírna Drahonice. „Po-
kud je ochutnáte, jiné chtít už nebudete.“
Tyto dorty můžete ochutnat v našem 
Dětském centru MEDVÍDEK v OC Maxim.

F�m� Kid� 
je nová verze známé modelovací hmoty vytvořené 
speciálně pro děti. Děti školního i předškolního 
věku mohou být maximálně kreativní a snadno si 
vytvořit vlastní hračky pro svůj svět fantazie.
FIMO hmotu zakoupíte v  prodejně OLYMPIA 
PAPÍR. 

SLUBAN pouze v jediné pro 
dejně ve Strakonicích!
Nepromeškejte jedinečnou 
šanci si doma složit obrov-
skou letadlovou loď Sluban.
Stavebnici SLUBAN zakoupí-
te v prodejně 

chladnička LIEBHERR CU 3515

SmartFrost, FrostSafe 

Že nevíte o  co se jedná? 

prodejnu, kde vám vše 

3  000Kč a  zárukou 5 let.
Původní cena 17 990Kč, 

Přijďte ochutnat 
naše domácí dorty

Prodejnu naleznete v  přízemí  OC MAXIM.

Unikátní 
stavebnicová sada

KUP 7 stavebnic 3v1 

a  dostaneš 2 jako 

DÁREK !!

Svatební salon Svatava
Nyní nově v OC Maxim.
Salon naleznete naproti pizzerii Venezia.

SLEV
A 

3000,-

záruka 5 let

Svatební salon Svatava

HM Studio hračky, která 
se nachází v OC Maxim, 
poschodí č. 2.

Elektro Němec - Němcová 
OC Maxim,  
poschodí č. 2.
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Historie města Strakonice

  Budeme ještě pokračovat obyvateli 
domu č. p. 279, kterými byli ještě pan 
Čeněk Škola rodák z Kraselova /1851/, 
dělník ve fezárnách,  s manželkou An-
nou rodačkou z Řepice /1860/, pracující 
ve fezárnách jako i jejich děti František 
/1892/ a Josef /1895/, dál pan František 
Šobr /1872/ s manželkou Annou /1873/ 
oba pracovali ve fezárnách, měli děti Annu 
/1900/ a Růženu /1902/. K dalším ná-
jemníkům patřili, pan Josef Jánský/1879/ 
obuvnický pomocník s manželkou Jose-

fou /1873/ synem Josefem /1912/ ot-
cem známého maratonce Josefa, nositele 
i  těch nejcennějších medailí a synem Vác-
lavem Žílou /1896/, dál pan Martin Štípek, 
odborný učitel s manželkou Annou, pan 
František Horký /1862/ stavební dělník 
s  manželkou Barborou /1866/, též zde 
bydlel architekt pan František Tejml s ro-
dinou, dál rodina Zátkova se dvěma syny 
o níž jsme psali již minule , velmi často na-
vštěvovala obě místní kina. V neposlední 
řadě zde žila i  rodina bývalého starosty 
Pavla Vondryse. Dalšími nájemníky bytů 
byli: pan Čeněk Vitěka /1879/, truhlářský 
pomocník u pana Jandy Karla, žije zde 
s  manželkou Terezií /1876/ pracující ve 
fezárnách a   tchyní Marií Chvostovou 
/1842/ a ještě svobodná paní Jana Mišá-
ková /1862/ pracující ve fezárnách. 

   A přišli jsme k č. p. 239, kde by-
dleli: pan Jan Kahovec /1868/ krejčí 
s   vlastní dílnou v domě, manželkou 
Marií /1878/ šičkou ve fezárnách 
a  dětmi Martou, Janem, Marií / měla 
obchod uhlím/ a Boženou, dál pan 
Josef Bezový /1891/, kočí u stavitele 
Karty/ s  manželkou Josefou a synem 
Josefem, pan Josef Marek /1895/ 
zámečník ve zbrojovce s manželkou 
Terezií a synem Josefem, pan Karel 
Šnedorf /1880/ majitel obuvnického 
závodu v domě s manželkou Marií 
v   domácnosti a dětmi Františkem, 
Stanislavem a Karlem. 

Dalšími obyvateli byli: František 
Herman /1883/ kovářský pomocník 
s  manželkou Boženou dělnicí ve fezár-
nách a dětmi Františkem a Josefem, 
pan František Hošek /1894/ stavební 
dělník později zaměstnán ve zbrojovce, 
s manželkou Marií v domácnosti, paní 
Josefa Fialová /1886/ rozvedená, děl-
nice s  dcerou Marií, pan Václav Došek 
kamnář, pan Karel Kubát /1857/ dělník 
s manželkou Antonií dělnicí a dětmi 
Karlem, Josefem a  Antonínem, pan To-
máš Patěk /1837/ pekař s  manželkou 
Marií a synem Františkem pekařským 
pomocníkem, pan Karel Kolařík /1846/ 
s  manželkou Františkou dělnicí a dětmi 
Zdenou krejčovou, Ladislavem obuvní-
kem, Karlem obuvnickým pomocníkem 
a Václavem sazečem v tiskárně, pan 
Josef Bártík /1874/ závozník s manžel-
kou Anežkou a syny Ladislavem a  Jo-
sefem, pan Jan Süss /1870/ obuvník 
s ženou Františkou a dětmi Jindřichem 

a Alžbětou a v neposlední řadě paní 
Marie Holanová /1844/ vdova a dělni-
ce ve fezárnách. Pokračuje v č. p. 238 
kde žila majitelka domu paní Antonie 
Rulíková /1844/, vdova v domácnosti, 
s dětmi Marií /1874/, Aloisií /1873/, 
sešívačkou v pletárně pana Bohumila 
Aleše a  Jan /1880/ advokát s vlastní 

poradnou, z   této rodiny pocházel pan 
Mojmír Tlach předseda Městského 
národního výboru, který zde též bydlel 
s  rodinou a za jeho působení byla tato 
ulice zbourána, dál pan Karel Kabát 
/1885/, sedlářský pomocník s ženou 
Annou /1898/, dětmi Věrou /1918/ 
a Janem /1920/,  pan Matěj Zelenka 
/1848/, tovární dělník s   ženou Jose-
fou  a dětmi Marií Krejčíkovou /1846/, 
vdovou a synem Janem, továrním děl-
níkem a v neposlední řadě rodina Rabů. 
Následuje č. p. 237, kde bydleli: majitel 
pan František Vrdlovec /1855/s ženou 
Marií, oba pracovali v  továrně na fezy, 
s dcerou Marií švadlenou, dál pan Jo-
sef Vonášek /1882/ s  manželkou Marií 
oba těž zaměstnáni v továrně na fezy 
a paní Anna Svačinová /1846/ vdo-
va a opatrovnice dětí. A přišli jsme 
k č. p. 236 domu pana Tomáše So-
kola /1856/, zednický pomocník,  žil 
zde s manželkou Alžbětou a synem 
Janem sedlářským pomocníkem. 
Dalšími nájemníky jsou: paní Jose-
fa Valchářová /1890/ vdova pracu-
jící v   továrně na fezy, její děti Jan 

a  Blažena, pan Karel Šišpel /1886/ 
dělník v továrně na fezy, s ženou Marií 
a  dětmi Růženou a Vlastou, pan Vác-
lav Hájek prodavač pánské konfekce 
s ženou Josefou v domácnosti, pan 
Josef Přibyl /1843/ dělník u   země-
dělce pana Stockého z č.p. 218, kde 
pracovala i   jeho žena Anna a měli 
u  sebe vnuka Jaroslava Velka. 

Dalšími nájemníky byli: pan Josef 
Novák /1857/ s manželkou Marií 
a dětmi Karlem, Rudolfem a Emilií, 
pan Arnošt Ast, vdovec majitel zá-
mečnické dílny, pan František Ast 
/1863/ majitel hospodářství s man-
želkou Kateřinou a   neteří Růženou 

Zemanovou a v neposlední řadě pak 
pan Antonín Trávníček, tovární dělník 
s manželkou Marií, pan Viktor Polan-
ka zemědělec a obchodník s ovocem 
s  manželkou Marií, dělník pan Josef 
Hejtmánek s   manželkou  Milosla-
vou, tovární dělník pan Antonín Hor-
ník s manželkou Marií a hodinář pan 
Antonín Marek.

 Příště budeme pokračovat v Če-
lakovského ulici č. p. 235. Přijmu 
jakékoliv informace o ulicích Na 
Ohradě a Zátkova, které připravuji. 

  zpracoval:  Malířský  Jan
tel: 723 158 306

email: Malirsky.J@seznam.cz

Dům č. 246 holičství Fr. Fialky

Foto z období 1. republiky

Foto z roku 1961

Foto z roku 2015

Foto z demolice rok 1972
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5. 4. - 30. 4. 

Vernisáž: Nekonečné plátno - Umě-
lecká společnost Orbis pictus: Eu-
ropa

Umělecká společnost Orbis pictus: 
Europa zve na výstavu evropského 
projektu
Místo konání: Maltézský sál
Vernisáž se koná 4. 4. v 17.00 
hod. v Maltézském sálu
Úvodní slovo pronese senátor 
Ing. Jiří Burian.
Hudební doprovod nabídne sku-
pina Osečanka z DOZP Osek.

6. 4. od 19:00

Beseda s PhDr. ZUZANOU 
BUBÍLKOVOU

Místo konání: Rytířský sál
Vstupné: 120 kč
Beseda s PhDr. Zuzanou Bubíl-
kovou, novinářkou, publicistkou, 
spisovatelkou a moderátorkou 
a   první dámou české satiry. 
V   rámci besedy paní Bubílková 
ukáže pletení šálů na prstech.

11. 4. od 9:00

Krajská postupová přehlídka škol-
ních dětských pěveckých 
sborů
Místo konání: Dům kultury

12. 4. od 19:00

KPH – Ensemble Lucis & Lucie 
Sedláková Hůlová

ČTVERO ROČNÍCH DOB
Antonio Vivaldi

Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 220 kč
Účinkují:
Lucie Sedláková Hůlová – housle
Ensemble Lucis:
Adéla Štajnochrová  – 1. housle
Jan Marek – 2. housle
Pavel Hořejší  – viola
Martin Sedlák – violoncello
Ondřej Štajnochr – kontrabas
Jiřina Dvořáková Marešová – 
varhanní pozitiv

15. 4. od 19:30

BAGS - Křest nového CD „MYŠ-
LENKA“ + hosté
Hosté: When It Rains, Class of 17
Místo konání: Dům kultury

16. 4. od 18:00

Výroční koncert DS Prácheňáček 
- 35 let
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 70 kč

17. 4. od 15:00

Taneční odpoledne s písničkou
K poslechu a tanci hraje Kladen-
ská heligonka z Chyňavy.
Místo konání: Dům kultury

20. 4. od 19:00

PETRA JANŮ a skupina AMSTER-
DAM
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 390 kč

21. 4. od 15:30 a 19:30

VÍM, ŽE VÍŠ, ŽE VÍM ... - Renato Gio-
rdano a Rodolfo Sonego – Agentura 
Harlekýn
DVĚ PŘEDSTAVENÍ
Místo konání: Dům kultury
Vstupné: 390 kč

 Osoby a obsazení:
Livia Bonettiová:   Simona Sta-
šová
Fabio Bonetti:    Michal Dlouhý
Veronika Bonettiová, jejich dce-
ra: Andrea Daňková
Cavalli, soukromý detektiv: Vasil 
Fridrich nebo Petr Vančura
Ve filmových dotáčkách hrají: 
Barbora Poláková, Ernesto Če-
kan, aj.

Hlasy z rádia: Jaroslav Vlach 
a  Jan Szymik
Režie a úprava: Vladimír Strnisko
Hořko-sladká komedie o tom, jak 
si udržet živé manželství.
 
Rodinný život manželů Bonetti-
ových a jejich dospívající dcery 
se pohybuje zdánlivě v každo-
denní jednotvárnosti. Fabio vě-
nuje většinu svého času práci 
v bance a koukání na fotbalové 
zápasy v televizi. Jednoho dne 
zjistí, že jeho rodina byla omylem 
sledována a filmována soukro-
mým detektivem místo sousedky 
známého politika. Manžel se tím 
náramně baví a vše vypráví své 
ženě. Ta se zdá být naopak velmi 
znepokojená. Co se skrývá pod 
pokličkou zdánlivě všedních dní 
manželského páru?

24. 4. od 15:00

O šíleně statečném Ivánkovi

Místo konání: Dům kultury
Pohádka O šíleně statečném 
Ivánkovi v podání Volyňského di-

vadelního studia VODVAS
Autor: Vladislav Kracík

25. 4. od 18:00

Jarní rozezpívání - Pěvecký sbor 
Gymnázia Strakonice a hosté

Místo konání: Dům kultury

26. 4. od 19:00

Koncert jazzového tria Františka 
Uhlíře
Místo konání: Rytířský sál
Super Trio Wuh je mezinárodní trio, které 
tvoří americký jazzový pianista a sklada-
tel Skip Wilkins, kontrabasista František 
Uhlíř a bubeník Jaromír Helešic.
V programu tria najdete jak vlastní úpra-
vy jazzových standardů tak originální 
kompozice Wilkinse a Uhlíře.

27. 4. Od 19:00

Přednáška Moniky a Jirky Vacko-
vých - Jamajka ze sedel skládacích 
kol
Místo konání: Rytířský sál

KULTURNÍ PŘEHLED

zdroj: 
www.kultura.strakonice.cz

Věci s duší, věci s příběhem!
VSTUP ZDARMA
PRODEJNÍ MÍSTO ZDARMA.
Rezervace místa 727 818 359 nebo JANUSOVA@OCMAXIM.CZ
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Světový den zdraví

Roman Škoda

Na zdraví! Hlavně to zdraví! (…) Exis-
tuje celá řada známých spojení se zdra-
vím, kdy je občas i nevědomky vyřkneme 
a  přitom si neuvědomujeme důležitost 
svých slov. Tento článek se bude věno-
vat významnému dni, který je po celém 
světě uznán na 7. dubna a o kterém by 
se mělo mluvit mnohem častěji. Světový 
den zdraví otevírá své brány. Pevně věří-
me, že si z něj něco odnesete.

O co jde?

V tento den se konají určité události 
na konkrétní téma, které si kladou za cíl 
účelně upozornit na důležitost globálního 
zdraví. Připomínají, že by si člověk měl 
budovat a zlepšovat svou kvalitu živo-
ta, aby mohl žít šťastný, plnohodnotný 

život. Den zdraví se stává tradičním se-
tkáním těch, kteří potřebují celož¬ivotní 
laskavou kontrolu a každý rok si ověřují, 
jak jsou na tom s tělesnou kondicí a zá-
kladními ukazateli, jako je množství tuku 
v  těle, krevní tlak apod. Ze všech měření 
je možno si spočítat index zdraví, který 
vše potřebné shrne a může vás vhodně 
motivovat. Podrobnější informace si mů-
žete dohledat např. na webových strán-
kách www.ifmsa.cz nebo www.stob.cz.

Okolnosti vzniku

V roce 1945 na Konferenci OSN o  me-
zinárodní organizaci její účastníci jedno-
hlasně schválili návrh Brazílie a  Číny na 
vytvoření nezávislé mezinárodní zdravot-
nické organizace v rámci OSN. V roce 
1946 v  New Yorku podepsalo 61 států 
z   celého světa včetně Československa 
(které vystupuje po rozdělení státu v r. 
1993 jako samostatný členský stát) Za-
kládací smlouvu WHO (Světové zdravot-
nické organizace). WHO byla založena 
Spojenými národy 7. dubna 1948, z čehož 
vznikl, jak už sami víte, Světový den zdraví.

Konstituce WHO stanovuje, že jejím 
úkolem je „dosažení všemi lidmi nejvyšší 
možné úrovně zdraví“. Její hlavní úloha 
je likvidovat nemoci, speciálně stěžejní 
nemoci infekční. První enormní úspěch 
zaznamenala roku 1979 – pravé nešto-
vice byly jako první nemoc v historii lidstva 
zcela vymýceny. Současný pokrok si slibu-
je, že další nemoci jako malárie či dětská 
obrna mohou být v nejbližších letech rov-
něž úspěšně eliminovány, a to značně.

Hlavními směry činnosti WHO je vypra-
cování zdravotní politiky a konzultační čin-
nost dle potřeb členských států, odborná 
pomoc při vypracování národních zdra-

votnických strategií, sledování indikátorů 
zdravotního stavu populace a ukazatelů 
hodnotících zdravotnické systémy jed-
notlivých států, rozvoj a testování nových 
technologií a postupů pro kontrolu nemocí 
a řízení zdravotní péče.

Řídícím orgánem WHO je Světové zdra-
votnické shromáždění (WHA) složené 
ze 194 členských států, které se schází 
jednou za rok. Jeho rozhodnutí a strategie 
realizuje Výkonná rada (EB), kterou tvoří 
32 zdravotnických expertů jmenovaných 
vládami a která se schází dvakrát do roka.

Zdroj: www.who.cz

V rámci boje proti nejrůznějším one-
mocněním, provádí WHO celosvětové 
kampaně na zvýšení konzumování zeleni-
ny nebo naopak snížení spotřeby tabáku. 
Také se řeší mobilní telefony, a sice, zda-li 
elektromagnetické pole má negativní vliv 
na zdraví člověka, což se těší, nutno sdělit, 
kontroverzi v řadách odborníků a vůbec 
lidí po celém světě, neboť je nám známo, 
jaký boom mobilní průmysl za poslední 
léta zaznamenal a že dnes již téměř každý 
vlastní minimálně jeden mobilní telefon - 
alespoň tedy v naší, „západní“ kultuře.

Intenzita záření mobilních telefonů se 
měří jednotkou SAR (hodnota určující 
množství energie, jež se absorbuje 
z  přístroje do těla člověka.) Podle nej-
novějších studií se nejnižší hodnotou 
pyšní mobily Samsung Galaxy, a to 
relativně s výrazným náskokem.

Češi a zdraví

Své místo v globální medicíně mají 
i  Češi a věřte, že ne bezvýznamné. Čeští 
vědci slaví úspěchy jak s objevením no-
vého léku, který brání šíření smrtelného 

viru HIV v těle, tak také zjištěním jak 
ochránit lidský organismus před rakovi-
notvorným benzo(a)pyrenem. 

Bylo taktéž zjištěno, že se v České re-
publice život stále prodlužuje - za jediný 
rok se protáhl o téměř 7 měsíců. Muži se 
průměrně dožívají 76 let, ženy 82 let. Za 
posledních 15 let si tedy Češi skutečně 
polepšili. Muži se dožívají v průměru o 4,2 
roku více, ženy o 3,4 roku. Vyplývá to ze 
statistické ročenky ČR 2015, kterou zve-
řejnil Český statistický úřad. 

To, že za posledních několik desetiletí se 
prodloužila délka života více jak o třetinu, je 
známý fakt. V roce 1920 měli muži naději 
dožít se věku 47, ženy necelých 50 let. 

Ze statistik tedy vyplývá, že obecný 
vývoj obyvatelstva jde rychle dopředu. 
Nezapomínejme ovšem na onu péči 
o   zdraví. Češi až dvojnásobně solí, 
než by měli. Nadměrné množství soli 
ve stravě vede ke zvyšování krevního 
tlaku nebo k zadržování vody v těle. 

Téma Světového dne zdraví na rok 
2016

Nedávno jsme pro Vás připravili 
článek boje proti rakovině a přesně 
o tuto problematiku se pro tento rok 
bude zabývat Světový den zdraví. 
I  tento projekt bude nesporně pro-
spěšný, vše potřebné opět nalezne-
te na www.ifmsa.cz. 

Naší snahou není Vás, čtenáře, nijak 
omezovat a kamsi Vás tlačit. Chceme 
pouze, aby zdraví nás všech šlo ruku 
v ruce celkové spokojenosti nás všech.

Mějte hezký duben, voňavý to měsíc, 
nejlépe ve zdraví prožitý!

I proto jsme pro Vás vymysleli od měsíce 
duben pravidelnou anketu 

„Nejlepší lékař/odborník kon-
krétního oboru“. 

Odpovídat můžete pomocí tohoto 
anketního lístku, který si vystřih-
nete. Své názory můžete psát také 
na email (info@ocmaxim.cz) nebo 
můžete využít stále oblíbenější al-

ternativu,  a sice Facebook, kde nás 
naleznete pod OBCHODNÍ CENTRUM 

MAXIM STRAKONICE.

Téma pro měsíc duben 2016: 

Jakého zubaře ve 
Strakonicích doporučujete?

ANKETA
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Zachraňují se budovy, lidé i příroda

STAVÍME PRO VÁS
INFO O PRONÁJMU

+ 420 724 360 086
+ 420 727 818 359
info@ocmaxim.cz 

Nová doba, nové neduhy. Ačkoliv 
předsudky a pomluvy vůči druhým ne-
ustávají, najdou se mnozí, kteří rádi po-
můžou, kdykoliv je jen možné, i když je 
to třeba bude něco osobně stát. Snad to 
v následujících letech nebude ustávat, 
ale to, co tomu předchází, ano.

Strakonice již druhý měsíc zažívají jed-
nu z  největších rekonstrukcí, která má 
zásadní vliv na silniční tepnu ve městě ve 
směru na Katovice a České Budějovice. 
Most Jana Palacha, který byl novým pře-
mostěním přes řeku Otavu z roku 1977, 
se potýkal v  posledních letech s  neu-
stálými problémy, především neustále 
se vlnícím asfaltem, a  Ředitelství silnic 
a dálnic nedokázalo dlouho najít fi nan-
ce na případné opravy. Teprve až nyní 
se podařilo snad nemožné a  dojde ke 
kompletní opravě mostního svršku včet-
ně příslušenství, které by mohlo nastínit, 
jestli za asfaltové boule mohl nekvalitní 

podklad či snad parovod pod mostem.

Řidiče a chodce čekají dopravní omezení, 
které neuzavřou most zcela, ale v každé 
etapě pouze jednu jeho polovinu. Doprava 
je tedy již nyní svedena ze čtyř jízdních pru-
hů do dvou, tedy pro každý směr je určen 
jeden pruh s tím, že odbočení do ulice Pod 
Hradem zůstane po dobu oprav zachová-
no. Chodci ale mohou využívat pouze jednu 
stranu mostu, tedy zatím tu u nevyužívané 
budovy, dříve kavárny a prodejny Gorenje.

Stavbu, kterou provádí brněnská spo-
lečnost SDS Exmost, s.r.o. za bezmála 
dvanáct milionů korun bez DPH ve dvou 
etapách, provede v rámci oprav mostu 
Jana Palacha kompletní odstranění říms 
a spádového betonu na nosné konstruk-
ci, odfrézování asfaltových vrstev vozovky, 
sanaci středního pilíře a následné položení 
nového povrchu. První etapa má skončit 
koncem května a ta druhá v polovině srp-
na, tedy by neměla ohrozit začátek Mezi-
národního dudáckého festivalu.

Nebude se ale jen opravovat. Strakonice 
by se po více jak dvaceti pěti letech měly 
dočkat vybudování tzv. severního dopravní-

ho půloblouku, který by se měl podle údajů 
Ředitelství silnic a dálnic z konce března 
začít stavět v letních měsících tohoto roku. 
Ale již nyní město Strakonice dokončilo 
přípravy, které zahrnovaly kácení nadbyteč-
ných dřevin mezi rodinnými domy od křižo-
vatky na Písecké směrem k Radomyšlské 
ulici. Předpokládaná cena 1,5 kilometrové 
stavby obchvatu je bezmála 326 milionů 
korun bez DPH a podílet se bude i město 
Strakonice, konkrétně se šestnácti miliony 
v roce 2016 a dalšími čtyřiceti třemi tisíci 
korunami v následujících dvou letech. Do 
provozu by se měl obchvat dostat k 1. 1. 
2018 a odlehčit tak centru města od tran-
zitní dopravy ve směru do Prahy a Písku 
a  na Klatovy a Domažlice.

Stavět, opravovat a bourat hmotné statky, 
využívat naplno naše rezervy i znalosti je 
v  našich podmínkách dosti běžné, ale není 
to jen o tom, co lidstvo vybuduje, ale také, 
co může nakonec ztratit. Dobrovolnou akcí, 
která se každoročně koná poslední sobotu 
v březnu a připomíná, že klimatický systém 
země se razantně mění a dopady pociťuje-
me stále více i u nás doma, je Hodina země, 
kdy si její účastníci na hodinu místního času 

symbolicky vypnou osvětlení i elektric-
ké spotřebiče, aby tak podpořili infor-
movanost o změnách klimatu.

V příštím roce to bude deset let, kdy se 
tato dnes mezinárodní událost zavedená 
Světovým fondem na ochranu přírody, 
konala poprvé v Austrálii a od té doby 
se postupně přidávala další města v ji-
ných zemích, konkrétně Česká republi-
ka s  Prahou se k Hodině země připojily 
již v  roce 2010 a letos, 19. března od 
20:30 do 21:30, již dokonce posedmé 
s dalšími 120 městy naší vlasti. V  posled-
ních letech pravidelně zhasínají také ně-
které světoznámé památky, jako egyptské 
pyramidy v Gíze, socha Krista Spasitele 
v  Brazílii nebo pařížská Eiffelova věž.

Ano, sami jako jednotlivci změnu klima-
tu odvrátit nedokážeme, proto se musíme 
spojit na úrovni jednotlivých obcí nebo měst 
a hledat řešení, jak naše domovy ochránit 
před extrémy počasí, a jak snížit emise 
skleníkových plynů, které jsou příčinou 
změny klimatu. Neděláme to pro sebe, ale 
pro nás všechny, kteří tu společně žijeme.

Autor a fotografi e: Josef Němec
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Měsíc duben si pro nás připravil hned dva významné dny. Světový den zdraví (7 . 4. 2016), o kterém jsme Vás již blíže seznámili, a Den Země 
(22. 4. 2016). Den Země byl v minulosti spojován především s příchodem jara a v dnešní době se snaží lidem připomínat důležitost ekologie 

a  ohleduplné chování k naší planetě. Při této příležitosti jsme pro vás připravili recept, ve kterém zužitkujeme jarní dary přírody a několik tipů 
na potraviny, které upevní naše zdraví. Dobrou chuť!

Jarní nádivka

• Uzené krůtí maso (300 g)
• Vejce (3 ks)
• Bílky (4 ks)
• Polotučné mléko (200 ml)
• Rohlíky (6 ks)

• Brokolice (200 g)
• Červená paprika (100 g)
• Tuk (20 g)
• Petrželka, sekané kopřivy (100 g)
• Sůl, pepř, muškátový oříšek

Postup:

Rohlíky nakrájíme a přelijeme mlékem. 
Brokolici rozdělíme na růžičky a papriku 
nakrájíme na kostičky. Přebytečné 
mléko z rohlíků vymačkáme, přidáme 
na kousky nakrájené maso, připravenou 
zeleninu, petrželku, kopřivy, sůl, trochu 
pepře, muškátového oříšku, rozšlehaná 

vejce a zlehka vmícháme sníh z bílků. 
Směs urovnáme do vymaštěné 
nádoby. Pečeme v předehřáté troubě 
tak dlouho, než povrch nádivky 
zrůžoví. Podávat můžeme s čerstvým 
zeleninovým salátem.

Pod označením “superpotraviny“ se ukrývají dobroty, které mají blahodárný vliv na 
naše zdraví a na rozdíl od různých pilulek, jsou čistě přírodní.

Zdroje: www.zijzdrave.cz, www.superpotravina.cz
 Tereza Kramlová

ilustrační foto: www.receptyonline.cz

4 super zdravé potraviny

1) Chia semínka
Tato drobounká zrníčka zažívají svůj zlatý věk. Neustále čteme o jejich prospěšném půso-
bení na naše zdraví a není se čemu divit. Dá se z nich připravit chutný puding nebo je lze 
nasypat do salátů, kaší nebo jogurtu. Mezi jejich nejlepší vlastnosti patří vnitřní hydratace 
těla, vysoký obsah Omega-3 mastných kyselin, vlákniny a zdravých tuků.

2) Kustovnice čínská
Často také označována za nejhodnotnější ovoce planety. Doporučuje se především na vy-
čistění krve – první znatelné účinky lidé pozorují už během prvních tří dnů. Obsahuje 18 
druhů aminokyselin, 21 stopových minerálů (zinek, železo, vápník, selen, fosfor…), vysoký 
podíl beta-karotenu (mnohem více než mrkev) a naprosto vévodí v procentu vitamínu C. 
Kustovnici můžete přidat do müsli, koláče či jogurtu.

3) Kokosový olej
Kokosový olej můžete použít hned dvojím způsobem – při přípravě jídel i při péči o tělo.

Při vnitřním využití oceníte především složky, které bojují proti virům, bakteriím i plísním 
a regulují střevní mikrofl óru. Pokud se jím rozhodnete hýčkat tělo, jistě vás okouzlí jeho 
jemná vůně, zvláčňující vlastnosti a schopnost hojit jizvy, strie či kůži postiženou ekzémem.

4) Ghí – přepuštěné máslo
Ghí je takové zdravější dvojče klasického másla, jelikož je získáváno jeho přepuště-
ním. Často je také nazýván elixírem mládí, jelikož napomáhá detoxikaci těla, podpo-
ruje obranné síly a látkovou výměnu. Využití je naprosto stejné jako u másla – po-
slouží k mazání, dušení i pečení - akorát zdravěji. Mezi jeho nesporné výhody patří 
také jeho datum spotřeby, které je prakticky neomezené, stačí jej skladovat v temnu, 
při teplotách 0 – 20 stupňů Celsia. 

Suroviny:
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Lidé bývají po zimě plní energie 
a touhy vyrazit někam do přírody či 
poznávat různé historické památky, 
poněvadž nás tím počasí, na které 
jsme se tolik těšili, přímo přemlouvá. 

Tentokrát Vás obeznámíme obcí 
Štěkeň, která leží na levém břehu 
Otavy, asi šest kilometrů od Strakonic. 
První zmínka o obci pochází z roku 
1318, kdy byla Štěkeň majetkem 
jistého Baška ze Štěkně. Ve 14. století 
zde byla vystavěna tvrz, jež náležela 
Bavorům. Roku 1648, tedy na konci 
třicetileté války, koupili Štěkeň Losiové 
z Losimthalu, kteří přestavěli původní 

tvrz v nádherný, raně barokní zámek. 
Po vymření rodu v roce 1781 získal po 
vleklých sporech majetky štěkeňské 
známý učenec Josef Mikuláš, hrabě 
z Windisch-Graetzu. Zámek se až 
do dnešní doby dochoval v téměř 
nezměněné podobě a je lákadlem 
nemalého počtu turistů.

Zámek ve Štěkni je třípatrová, 
čtyřkřídlá budova se čtvercovým 
nádvořím. Nad hlavním vchodem 
do zámku je kamenný, raně barokní 
portál, nad nímž je vidět znak p  ánů 
z Losimthalu a nad vysokým oknem 
je znak Windisch-Graetzů. Na průčelí 

vpravo od portálu jsou sluneční hodiny 
a na přístupové cestě stojí empírová 
brána z roku 1837.

Ve Štěkni roku 1919 byla coby 
na prvním šlechtickém majetku 
provedena  první pozemková reforma 
v nově vzniklé Československé 
republice. V roce 1922 zámek získal 
řád IBM (Ústav anglických panen), 
jenž se věnoval výchově a vzdělávání 
dívek. Zřídil zde mateřinec, noviciát 
a dívčí soukromou všeobecnou 
vzdělávací školu s internátem. Zámek 
tedy začaly obývat sestry. Po druhé 
světové válce jim však byl klášter 
zkonfiskován a  stal se z něj domov 
důchodců. Sestry tu ovšem zůstaly 
a  pomáhaly starým lidem. V dnešních 
dnech se starají i o ekonomické 
záležitosti; především se nadále 
snaží získávat finanční prostředky na 
opravy objektu. 

A pochopitelně je skvělou zprávou 
skutečnost, že své dveře veřejnosti 

sestry nezavírají. Ve svém klášteru 
realizují duchovní cvičení nebo někdy 
i koncerty. Nabízí také ubytování, 
stravování, možnost konání oslav, 
svateb, dovolených… Je zde možná 
po domluvě i prohlídka zámku 
s  výkladem. Za vidění stojí především 
Památný pokoj Karla Klostermanna, 
šumavského spisovatele, který zde 
strávil několik posledních let svého 
života. K zámku přiléhá anglický park, 
ve kterém najdete 300 let staré duby 
plazivé. Málokdo ví, že v jejich stínu 
odpočíval i císař František Josef I. při 
svém pobytu na zámku.

Z anglického parku je to pouze 
kousek k jezu řeky Otavy. Malebné 
údolí svírá ve svém pomyslném 
náručí městys, jehož klidný život 
potvrzují dlouhodobě obydlená 
hnízda čápů. Chcete také zažít 
den plný klidu a relaxace? Právě 
jste dostali tip na výlet.

I nedaleká Štěkeň má co nabídnout!

Roman Škoda
zdroj fotografií: www.atlasceska.cz, www.wikimedia.org
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Pokud do své fi rmy hledáte zaměstnance, v novinách Maxim můžete zdarma uveřejnit inzerát podobného 
znění. Posílat jej můžete na e-mail redakce: redakce@ocmaxim.cz

Kuchař/ka

Pizzerie Venezia hledá uchazeče, vyučeného 
v oboru na stálý i vedlejší pracovní poměr.  
Nástupní plat dohodou.

Nástup ihned 

Volejte 383 325 128 nebo 605 273897

Rodinný bankéř

Hledáme spolehlivé lidi s chutí pracovat 
a dále se vzdělávat. Po zapracování 
poskytneme 600 aktivních klientů do správy. 
Odměnou bude příjem, který je v této lokalitě 
nadstandardní. Neváhejte a zapojte se do 
našeho týmu. Modrá pyramida, a.s., 

tel.: 725 448 571

Knürr s.r.o. , 

Nišovice 9, 387 01 Volyně

 Hledá pro nové projekty a rozšiřující se 
výrobu:

-       operátory výroby (práce na 2 směny) – 
vhodné pro muže I ženy

-       technika kvality, plánovače výroby, 
referenta controllingu

Kontakt: 383 312 106

Pracovník zákaznického servisu 

Pro správu našich klientů v kanceláři 
v  centru Strakonic hledáme nového kolegu/
kolegyni. Středoškolské vzdělání s maturitou 
podmínkou. Volejte 725 448 571.

Prodavač/ka (uzeniny, lahůdky)

 Strakonice - jedná se o pultový prodej - 
krájení/balení uzenin a masných výrobků 
- prodej nabízeného sortimentu - nabízíme 
mzdu až 15.500,- Kč - základ 12.500,- Kč 
+ procento z markování - směny 6.00-13.00 
hod a 13.00-20.30 hod - příplatky - čtvrtletní 
odměny - penzijní připojištění. Požadujeme 
zkušenost v oboru.

Volejte ZIMBO CZECHIA s.r.o. 
+420 725 263 672

Prodavač elektroniky.

 Náplň práce: aktivní prodej zboží 
a   služeb, provádění průběžných inventur, 
zodpovědnost za svěřený úsek prodejny 
požadujeme:komunikativnost a příjemné 
vystupování, zodpovědnost a spolehlivost 
nabízíme: zázemí silné společnosti,možnost 
osobního a karierního růstu,mzda 15 - 
25.000

Volejte OKAY s.r.o.
+420 724 661 378

Učitel/ka odborného výcviku.

Požadujeme alespoň střední odborné 
(vyučen) vzdělání, uchazeč musí splňovat 
požadavky dle novely zákona č. 563/2004 
Sb. o pedagogických pracovnících, nástup 
od 01.09.

Volejte Vyšší odborná škola, Střední průmyslová 
škola a Střední odborná škola řemesel a služeb, 
Strakonice,  +420 773 781 595

Pokrývač-Klempíř.

 Spolupráce na projektu v Belgii a Holandsku.
Nutná praxe 2 roky. Hledáme skupinu nebo 
jednotlivce. Pracovní úvazek dle domluvy. 
Mzda 12 EUR/hod. Ubytování zajištěno 10 
EUR/den. AJ, FJ základy (alespoň jeden ze 
skupiny).Turnusy: 6 týdnů v Belgii/ 10 dní volno. 
Dlouhodobá spolupráce.

Volejte ANTONY COMPANY s.r.o. 
+420 777 089 239

Zdravotnický asistent/ka.

Zdravotnický asistent nebo zdravotní sestra bez 
registrace. Nepřetržitý provoz. Požadujeme alespoň 
ÚSO s maturitou (bez vyučení), praxe výhodou, 
nástup od 21.03. Mzda od 13 300 Kč/měsíc.

Volejte Nemocnice Volyně, s.r.o. 
+420 602 366 130

Krupier - krupierka.

 Imperiál kasíno Strážný nabízí možnost 
krupierského kurzu - zdarma. (cena ve školách je 
15-37tis). Nabizíme ubytování, personální stravu, 
svoz do zaměstanání. Začátek kurzu 1.4.2016.

Volejte APEX gaming EUROPE a.s.
+420 602 594 596 

Realitní makléř/ka.

 Nabízíme podporu do začátku 30 000,- Kč, 
služební automobil i k soukromým účelům, 
motivační provizní systém, možnost profesního 
růstu, výhodné volání v rámci ČR. Vaším úkolem 
bude zajistit zprostředkovávání prodeje, koupě 
či pronájmu nemovitostí v dané lokalitě, vedení 
obchodních jednání a poradenská činnost.

Volejte NEXT REALITY GROUP a.s.
+420 222 517 959 

Prodavač/ka lahůdky, uzeniny.

 Vodňany - nabízíme: - měsíčně až 15.500,- 
Kč - základní mzda 12.500,- Kč + procento 
z  markování - práce na smlouvu - nástup možný 
ihned. Požadujeme: - praxi v prodeji - potravinářský 
průkaz - spolehlivost - práce na 2 směny

Volejte ZIMBO CZECHIA s.r.o.
+420 725 263 672 

Spoj tečky

NABÍDKA PRÁCE
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RENOVACE – nová vana do staré bez bourání

Firma Renovo-cz Vám představuje 
nejlevnější a nejkvalitnější možný 
způsob renovace Vaší poškozené 
vany. Tento systém umožňuje použití 

vany již za 24 hodin po montáži. 
Celková renovace trvá dvě hodiny 
a je zcela bez bourání a  poškození 
obkladu. 

Použitým materiálem vanové 
vložky na míru, je akrylát, který se 
používá na výrobu klasických 100% 
akrylátových van nabízených na 
trhu. Kvalitu dokládáme zárukou 5 
let, avšak životnost takové vany je až 
50 let.

 V současné době lze nalézt na 
našem trhu dva typy akrylátových van 
a to vyrobené ze 100 % akrylátu či 
ABS desek s akrylátovým povrchem, 
které mají menší životnost a při 
poškození jsou neopravitelné.

!! POZOR !! na nekvalitní laminátové 
a plastové vložky. Praskají a loupe se 
z nich barva. 

Akrylátová vložka musí mít 
minimálně 5-6 mm. Nejde jen o sílu 
akrylátu, ale také o možnou údržbu 
akrylátové vany. Při poškození naší 
vložky je možné akrylát jednoduše 
zabrousit a vana vypadá zase jako 
nová, což u běžných ABS desek 
potažené akrylátem nelze, protože 
síla akrylátu je u nich v desetinách 
milimetru. 

Akrylátová vana má spoustu výhod.

Vysokou životnost oproti ABS, 
velmi dobrou zvukovou a tepelnou 
izolaci. Je hygienická a  snadno se 
čistí. Je UV-rezistentní a snadno 
se používá a   opravuje. Akryl je 
vnímán jako teplý materiál, jak 
fyzicky, tak i  vizuálně.

Navíc, při zřízení nové vany, Vám 
fi rma Renovo-cz i zástěnu, umyvadlo, 
baterii, koupelnový nábytek. 

Na webových stránkách www.re-
novo-cz.eu nebo tel.:728 153 812 
si můžete tedy nejen objednat (např. 
sprchy, zástěny, keramiku, nábytek, 
baterie, doplňky, ale také kategorii 
luxusní zboží, ve které najdete infra-
sauny, hydromasážní vany, bazény 
a  další), ale i  nechat se inspirovat 
krásným vybavením do koupelny 
a   získat více informací ohledně 
všech služeb.

Nově na stránkách naleznete 
posuvné dveře k jádru 
s  bezbarierovým vstupem, zasklívání 
balkonů a pergol.

www.renovo-cz.eu

Facebook názory
V tomto příspěvku Michal U. při-

pomene, že určití jedinci si s naší 
krásnou, téměř šumavskou přírodou 
jednoduše netykají. Již několikrát 
zmiňovaný Den země v tomto případě 
může vytáhnout černý prapor.  :-(

Michal U.

„Doufám, že si toto přečte pán v maská-
čích, co jezdí starším Land Roverem hnědé 
vojenské barvy, který dnes na staré cestě 
u Radošovic, jak byli zastávky autobusu, 
vyhazoval staré matrace do příkopu. Moc 
rád bych mu řekl, že je u mě hnusný prase. 
Děkuji za sdílení.“

Michal Ch. J. reaguje: „Jsi ho měl 
nakopnout, zabalit do matrace a odvézt 
na skládku ;-)“ 

Hana Kržová reaguje: „Vždyť to měl blíž 

na Volyňskou, před Coopem do sběrného 
dvora nebo na Píseckou.“

Inu, co si budeme povídat. Obě 
řešení stojí za úvahu :-).

Teď trošku z jiného těsta. Jsem po-
těšen, že se Strakonice a okolí umí 
stmelit, když o něco skutečně jde. :-)

Jolli J. J.

„Našla jsem tohoto pejska pobíhajícího 
na mostě u Maximu. Moc pláče a teskní. 
Předán MP. Prosím, sdílejte, ať se najde 
majitel.“

Sice ještě osobně nevím, zda byl pejsek 
již vrácen majiteli, ale přibližných 500 uživa-
telských sdílení, myslím, už za to stojí! :-)

V tomto příspěvku se opět zaměří-
me na problematiku eventuální výsta-

vy vodní elektrárny ve Strakonicích na 
Pětikolském jezu, se kterým jsem měl 
i já v minulém měsíčníku evidentní 
problém. :-)

Příspěvek Václava J.:

„Společnost Landreal, která chce stavět 
ve Strakonicích vodní elektrárnu na jezu 
a za kterou stojí bývalý komunistický 
ministr zemědělství a prezidentův přítel 
Miroslav Toman, přišla včera na radnici 
s  nabídkou, že když radnice povolí, dá fi rma 
coby odpustky městu peníze na kulturu 
a  sport. Starosta Břetislav Hrdlička odmítl, 
že poškození přírody a zohavení blízkosti 
hradu ze 13. století se penězi vykoupit nedá. 
Oceňuji pevný postoj, stejně jako jej jistě 
ocení 1700 Strakonických podepsaných 
pod peticí proti záměru!“

David S. reaguje: „Já vůbec nechápu, 
že to ještě nevzdal. Přijde mi to ohromně 
neekonomické. Podle mě jde o dotace na 
obnovitelné zdroje, ale to se samozřejmě 
těžko dozvíme.“

Václav J. zpětně reaguje: „Davide jaká 
kráva ve stáji je nejlepší? Přece ta evrop-
ská. Nakrmíš ji evropskými dotacemi, kte-
ré přežvýká a pak dostatečně dlouho dojí 
mléko podpořené příspěvkem ze státního 
rozpočtu. Takže pokud nedostane smrtelný 
moribundus a nechcípne ti, máš kohouty 
otevřený a mléko furt kam lejt. Takže tvrdit, 
že je to ekonomicky nevýhodné, můžeš jen, 
pokud na to koukáš jako na koupi krávy za 
vlastní s produkcí mléka bez příspěvku...“

Další názory, které si můžeme 
přebrat po svém. :-) 

Přebrat po svém si pochopitelně můžete i moji omluvu, kterou s onou nadsázkou už, prosím, neberte: 
„Redakce Maxim a především já, Roman Škoda, bychom se chtěli omluvit za chybnou informaci v březnovém měsíčníku ohledně eventuální výstavby 

vodní elektrárny na Pětikolském jezu ve Strakonicích. Musím s upřímným politováním připustit, že se mi „podařily“ zjistit naprosto chybné informace. 
Šlajsna se skutečně na Pětikolském jezu nevyskytuje již velmi dávno. Považuji toto pochybení za tristní a ze všeho nejvíce toužím, abyste Vy, čtenáři, 

dostávali spolehlivé informace nejen o veškerém strakonickém dění. Vynasnažím se ze všech sil, aby se podobná pochybení již neopakovala.“!
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Zdar, životodárná vodo
kam nás vzal náš profesor tělesné výchovy 
se staršími studenty na čtrnáctidenní putov-
ní tábor. Sjížděla se tehdy Lužnice a Vltava 
na pramicích.  V té době ještě nebyla Orlic-
ká přehrada a Vltava byla plná jezů.“

Já s mojí sestřenicí Jarkou jsme 
začínaly až druhý týden v Týně nad 
Vltavou, kde je právě soutok s Luž-
nicí. V   té době ještě nebyla Orlická 
přehrada a Vltava byla plná jezů.“

První kánoe se do Čech dostala v roce 
1875, kdy ji roudnický lékárník Ferdinand 
Zinke koupil od anglických obchodníků se 
závodními koňmi, a teprve až v roce 1910 
přibyla další. Tu, a první pár lyží, si nechal 
z Kanady dovést Josef Rössler Ořovský, 
který je znám svým sportovním duchem. 
Právě on založil 29. 11. 1913 v kavárně 
u  Karla IV. Svaz kanoistů království české-
ho, později Český svaz kanoistů.

Po vzniku Československa se vodní tu-
ristika začala rozvíjet velmi rychle. Zaklá-
dala se vodácká tábořiště a byly pořádány 
první vodácké závody spíše maratónské-
ho typu, např. známé České Budějovice – 
Praha. Roku 1933 se v Praze konalo mis-
trovství Evropy, které napomohlo i k tomu, 

že se vodní turistika dostala do programu 
olympijských her již v roce 1936.

„Potom byl na nějaký ten čas konec,“ 
pokračuje paní Chládková, „až moje 
děti s tím začaly, když bylo tehdy mému 
nejmladšímu synovi Honzovi deset let. 
Oslovil mě jeho vedoucí, zda bych s nimi 
nejela na vodu. Tak jsme od té doby ka-
ždoročně jezdili na týden s dvaceti dětmi 
na vodu. Když Honza přestal jezdit, bra-
la jsem si do lodě vnuka Péťu, který se 
mnou jezdil už od pěti let.“

Velkou zásluhou na propagaci vodáctví 
má Klub českých turistů, skautské hnutí 
i turistické oddíly. Právě ty oddíly upravily 
svá plavidla pro splouvání řek, aby byly co 
nejlevnější, ale také hlavně pevné a  bez-
pečné, a to nejen pro háčka sedícího 
vepředu, ale i pro zadáka-kormidelníka 
vzadu. Boom vodáctví šel také ruku v ruce 
/s   trampingem. Trampové, polo-organi-
zované hnutí dobrodruhů, měli k přírodě 
vždy nejblíže a mnoho osad navíc leželo 
přímo na řekách. Za dob normalizace na-
stoupila nová vlna útěků do přírody a i řeky 
se tedy zaplnily novými vodáky. 

„Když děti odrostly, našla jsem si par-

tu dospělých v Písku, s kterou jezdím 
dodnes. Na kanoi jezdím společně se 
švagrovou Ivou, která mi dělá háčka. 
Letos už je to třetí rok, kdy pojedu na tý-
den s dětmi z bývalého oddílu, ale ty už 
mají svoje děti, tak jim dělám babičku. 
Je to prima, když večer sedíme u ohně 
a já jim hraju na kytaru písně, které 
jsem hrávala jejich rodičům,“ dodává.

V 90. letech vznikají půjčovny a ces-
tovní kanceláře, které půjčují a dovážejí 
lodě i vybavení, a nastupují plastové lodě 
a přichází rafting, který je velmi propa-
gován různými filmy, například i českou 
komedií z roku 2006 – Rafťáci, která při-
vedla mnohé neznalé právě k vodáctví. 
To prožívá již tzv. třetí boom, kdy lidé opět 
masově vyrážejí na vodu, a to nejen na 
českých řekách, ale zajímají se o divočej-
ší vody, a proto se vypravují i do zahraničí 
– po Evropě i mimo kontinent.

„Jako vodáci děláme i brigády okolo řeky. 
Náš oddíl uklízí levý břeh Otavy od jatek 
až do Slaníka. Také jsme spolupořadatelé 
Pivovarské pouti, kde zajišťujeme závod 
kuriosních plavidel (neckyádu), doprovod 
na lodích a občerstvení závodníků.“

Na předních místech v návštěvnosti 
českých řek je dodnes řeka Vltava, poté 
Sázava, Ohře, Otava, Berounka, Lužnice 
i  Morava. „Sjela jsem za svůj život mnoho 
řek – Otavu s Volyňkou, Vltavu, Lužnici, 
Ohři, Sázavu, Blanici, Malši, Berounku, 
Ploučnici i slovenský Hron a Dunajec,“ 
vzpomíná Chládková.

Druhého dubna byla zahájena vodácká 
sezóna tzv. odemykáním řeky Otavy, kdy 
se vodáci každoročně projeli ze Sušice do 
Horažďovic. Konec sezóny, který je na-
štěstí v nedohlednu, bude koncem října. 
Někteří se ale projedou po řece i v zimním 
období, pokud tomu přeje počasí a je dost 
vody. „Jela jsem i Lužnici, když byla v pro-
sinci teplota na -10 °C,“ dodává Hanka.

Ať tedy sezóna započne, je co nejméně 
zranění, cvaknutí se (překlopení se s  lodí), 
utonutí a hlavně co nejvíce zábavy a no-
vých přátel; neboť jak řekl francouzský 
spisovatel romantismu Honoré de Balzac: 
„Přátelé? Vždyť voda je odnesla.“ Tak ať ty 
vaše odneseni nejsou, ale naopak si užije-
te společné chvíle.

Josef Němec
Foto: Soukromý archiv Jany Chládkové

pokračování z titulní strany
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Pro mě je karate životní cesta, říká Petr Petřík

Je mi velkou ctí, že se mi naskytla možnost rozhovoru s trenérem strakonického karate a zároveň jednatelem Cobra Security Petrem Petříkem, který si mimo 
jiné splnil jeden ze svých snů a setkal se se vzorem svého mládí, pravděpodobně nejznámějším karatistou na světě, kterým není nikdo jiný než Hirokazu Kana-
zava, trojnásobný mistr světa. Mistr, jenž dosáhl 10. danu (nejvyšší stupeň, kterého může karatista dosáhnout pozn. aut.), pobýval ve Strakonicích již čtyřikrát, 
kde vedl svůj seminář. Dodnes se Petr Petřík setkává s jeho japonskými žáky a instruktory a před několika lety za ním odcestoval i do jeho rodného Japonska.

Co Vaše škola bojových umění Cob-
ra Ryu Strakonice nabízí? 

Mimo karate nabízíme bojové umění All-
kampf-Jitsu, což je sebeobranný systém, 
který vznikl v šedesátých letech minulého 
století v Německu, a jehož zakladetelem je 
mistr Jakob Beck. Jedná se o moderní bo-
jové umění využívající propracované asijské 
techniky boje. V Čechách je toto umění po-
měrně rozšířené, čítá to asi šest set jedinců, 
kteří praktikují tento bojový sport. Převážná 
členská základna se u nás týká ovšem 
klasického karate Shotokan. Děti bereme 
většinou od šesti let, existují ale výjimky, 
kdy přijmeme i pětileté. Po fyzické stránce 
to děti nízkého věku zvládají, ovšem po té 
psychické, hlavně co se koncentrace týče, 
to bývá horší, tudíž hranice šesti let bývá 
skutečně tou ideální. Oddíly jsou rozdělené 
podle věku a výkonnosti. Nejmladší katego-
rie je zakončena v patnácti letech.

Nedokážu si představit, že by Vás 
práce s dětským kolektivem nena-
plňovala. Co na práci s dětmi máte 
vůbec nejraději?

To je přirozená cesta. Sám jsem rodič, 
moje dvě děti také trénovaly, sportovaly. 
Obecně mě práce s dětmi baví z jedno-
duchého důvodu. Často se stává, že děti 
přicházejí na první trénink jako prázdné 
nádoby, a je pouze na nás, dospělých, co 
do těch nádob nalijeme. Karate dělám už 
opravdu dlouho, ale vždy mě potěší, když 
potkám rodiče, který je vděčný za to, jak je 
jeho dítě v životě pozitivně ovlivněné cestou 
spojenou s tímto bojovým uměním. Nemlu-
vím jen o těch, co něco dokázali, ale pře-
devším o všech, kterým karate dopomohlo 
správnému rozvoji jejich osobnosti.

Mohl byste pro inspiraci vypíchnout 
jedince, který pod Vaším tréninkem 
dosáhl velkých úspěchů?

Tak určitě bych rád vyzdvihl Jiřího Mlí-
ku, dnes již našeho devatenáctiletého in-

struktora, který vyhrál Mistrovství České 
republiky v kategorii juniorů. Nechci, aby 
to vyznělo hloupě, ale i má dcera Lenka 
Petříková zaslouží pochvalu. Byla několik 
let reprezentantkou České republiky, kdy 
skončila sedmá na Mistrovství Evropy, 
a  zúčastnila se několika Mistrovství svě-
ta.  Také je několikanásobnou vítězkou 
Mistrovství České republiky. 

To hovoří za vše. Jak se Vašim svě-
řencům vede v současnosti?

Na posledním Mistrovství České republi-
ky jsme přivezli tři medaile; jedna v kategorii 
dospělých, jedna v kategorii juniorů a jedna 
v kategorii starších žáků. 

Organizujete pro děti přes rok něja-
ké akce, např. tábor? 

Přes rok moc často nejezdíme. Každá 
kategorie má tréninky s tím, že na jaře a na 
podzim se stává, že jsme každý víkend na 
nějaké soutěži. O letních prázdninách ale 
ano. Tábor jako takový neděláme, ač tomu 
tak rodiče někdy říkají. Jedná se o klasické 
soustředění, kdy je náplní převážně trénink 
spojený s dalšími pohybovými aktivitami, 
které jsou zaměřené na celkový fyzický 
a   technický rozvoj našich žáků. Mluvím 
například o specifických aktivitách, pohy-
bu v terénu, skrývání se, o bojových hrách 
v   lese, ale třeba i ve vodě… Součástí 
těchto soustředění je pravidelně i paintball 
(sport, při  kterém je cílem vyřadit protivníka 
zasažením kuličkou s barvou vystřelenou 
z   paintballové zbraně pozn. aut.), který 
dopomáhá zdokonalovat taktické myšle-
ní, rychlé rozhodování a bleskovou reakci 
na vznikající situace. Přes den míváme 
minimálně dva tréninky, které jsou někdy 
doplněné i speciálním večerním. Součástí 
soustředění jsou i různé společenské hry 
a aktivity, které slouží k rozvoji a utužování 
přátelských vztahů v rámci našich oddílů 
a  tréninkových skupin.

Jak vnímáte filozofii karate?

Odpovím slovy několika japonských uči-
telů: „Karate není sport, ale dá se v něm 
sportovat.“ Pro mě je karate životní cesta. 
Ostatně právě japonské „karate -do“ se 
dá volně přeložit jako „cesta skrze karate“. 
Samozřejmě my se bavíme o dětském 
karate. Vím, že osmdesát až devadesát 
procent dětí berou karate pouze jako 

sport. Těžko můžeme s osmiletými dětmi 
filozofovat na téma „Cesta životem“, to 
přichází později. Nefunguje to pouze v ka-
rate; jak se člověk chová ke svým žákům, 
ke kolegům, tak se pak vše se stejným 
způsobem vrátí i k vám. Nikoho do trénin-
ku nenutím, je to jenom na daném jedinci, 
zda na trénink přijde a s  jakým nasaze-
ním trénuje. Každý je tak sám zodpovědný 
za svůj technický rozvoj a postup vpřed 
včetně případných sportovních úspěchů.

Dochází u Vašich žáků k použití nut-
né sebeobrany ve veřejném životě? 
Jak se k tomuto aspektu stavíte?

Teď si asi žádný vyloženě konkrétní pří-
pad nevybavím. Trošku se mi prolíná můj 
osobní život s tím sportovním. Za ta léta 
jsem přesvědčen, že člověk, který trénuje 
bojová umění, se do těchto krajních situací 
dostane paradoxně méně než ti, co bojová 
umění nedělají. Je to samozřejmě otázka 
odhadu situace a určitého sebeovládání 
ve vypjaté situaci, což souvisí s potřebným 
nadhledem. Zdravé sebevědomí vám dává 

možnost zůstat v klidu. Často ze strachu 
uděláte nějakou nepředloženost nebo se 
naopak může stát, že vše vyprovokujete. 
Pokud tedy děláte karate nebo i jiné bojové 
umění, tak ze zkušenosti vím, že se k použití 
toho určitého umění dostanete v životě ne-
příliš často, a pokud se tak stane, je mno-
hem pravděpodobnější, že situaci zvládnete 
po všech stránkách.

Nikdy jste se nesetkal s tím, že by 
někdo své umění přímo zneužil?

Musím konstatovat, že mám radost, že 
tomu tak není. Jsem v kontaktu s kolegy, 
s   rodiči a naopak mám reference velmi 
lichotivé. Stává se, že k nám přijde „divo-
čejší“ dítě ze sociální skupiny, kde je toto 
jednání běžné, ale když u nás vydrží několik 
let trénovat, tak se ke mně po letech zpětně 
donese, že se agresivně nechová ani zda-
leka, uvědomí si, že zneužívat svého umění 
morálně nelze. To je samozřejmě velmi pří-
jemná zpráva a tak to má být.

Roman Škoda
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AUTOGAS-CENTRUM, spol. s r. o.
Heydukova 1269, Strakonice 386 01
Tel.: 383 324 912, GSM: 606 659 530
info@autogascentrum.cz
www.lpg-autogascentrum.cz

• Veškerý servis osobních vozidel
• Nejnovější diagnostika Bosch
• Pneuservis
• Montáž a servis LPG a CNG systémů 

od předních výrobců
• Možnost zapůjčení náhradního vozidla 

po dobu opravy
• Profesionální přístup
• 25 let zkušeností
•  Velkoobchod, montáž, revize
• Servis LPG a CNG zařízení
• Běžný autoservis Bosch
• Pneuservis
•  Specializované pracoviště na diagnostiku, 

elektroinstalaci a řešení problémů 
s autoelektrikou

Veškerý servis osobních vozidel
Nejnovější diagnostika Bosch

Montáž a servis LPG a CNG systémů 

Možnost zapůjčení náhradního vozidla

Velkoobchod, montáž, revize

Mechanika

Inspekce

Diagnostika elektronických 
systémů

Elektrika/elektronika

Pneuservis

Měření emisí

Servis brzd

Měření geometrie

Výměna oleje

Servis autoskelServis klimatizace

Bosch Car Service AGC
Vyřešíme váš 
problém s emisemi

www.motoshop-st.cz · Spojařů 1253, Strakonice 386 01 · tel.: 606 636 931

!!!  NOVĚ OTEVŘENO  !!!
Veterinární ordinace

Pod Kuřidlem
Prof. Skupy 841, Strakonice

www.vetstrakonice.cz

ordinační hodiny
Pondělí 15:00 - 18:00
Úterý 15:00 - 18:00
Středa 10:00 - 12:00
Čtvrtek 15:00 - 18:00
Pátek 15:00 - 18:00
mobil: +420 778 144 330

- vakcinace psů, koček,
  fretek, králíků
- kastrace
- RTG, USG
- stomatologické ošetření
- kardiologické vyšetření
- hospitalizace

těšíme se na Vás :)
MVDr. Veronika Nováková
MVDr. Michaela Balková

MVDr. Radek Novák

VÝROBA 

RAZITEK
NA POČKÁNÍ!

´ VÍCEBAREVNÉ
SPECIÁLNÍ

KULATÉ

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Tel.: 389 771 390 | www.roset.cz | e-mail: reklama@roset.cz


